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 KNBF Informasjonsbrev sendes til båtforeninger, regioner, komiteer, besiktigelsesmenn og 

samarbeidspartnere. KNBF utgir informasjonsbrev omlag en gang pr. måned eller når informasjons-mengden 

tilsier det.  Vi setter stor pris på tilbakemeldinger. KNBF ber om at informasjonsbrevet distribueres til 

båtforeningens medlemmer. Oppdatert informasjon finner du på www.knbf.no.  

 

 

Vi ønsker med dette bare å minne om Båttinget som finner sted 22.-24. april 2016 på Scandic 
Fornebu Hotell utenfor Oslo. Dette i henhold til vedtektenes § 7 om bekjentgjøring. Båttinget er 
KNBFs øverste myndighet og avholdes hvert annet år. Region Øst er vertskap og har i 
samarbeid med sekretariatet kommet godt i gang med planleggingen av Båttinget. Vedlagt følger 
vårt spennende rammeprogram. Ytterligere informasjon vil komme etterhvert som vi får brikkene 
på plass. På Båttinget vil du få en sjelden mulighet til inspirasjon, utveksle erfaringer og knytte 
nye kontakter. Hold allerede nå av datoen. I vedlegget kan du lese mer om det spennende 
programmet. Les hele artikkelen her:  

http://knbf.no/nyheter/item/varsel-om-battinget-2017 

  

Fra 1.februar bortfaller kravet om annonsering i riksdekkende avis ved manglende dokumenta-
sjon av eierforhold ved registrering av fartøy under 15 meter. For at fartøy under 15 meter skal 
kunne registreres i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) må det dokumenteres en ubrutt 
eierrekkefølge tilbake til byggeverftet, eller til sist registrerte eier i annet lands skipsregister.  
Les mer her:  

http://knbf.no/nyheter/item/forenklet-krav-for-a-dokumentere-eierforhold  
 

 

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) og Båtens Verden har inngått et omfattende mediesamarbeid. 
KNBF er med sine 39 000 medlemmer Norges desidert største landsdekkende 
interesseorganisasjon for fritidsbåtbrukere. Disse er fordelt på 297 medlemsforeninger, samt 
personlig medlemskap. Nå skal KNBF samarbeide med Båtens Verden for å understøtte visjonen 
om å arbeide for et bedre båtliv. KNBF skal blant annet disponere faste sider i Båtens Verdens 
7 årlige utgaver, og bladet blir i så måte en viktig kommunikasjonskanal for KNBF. I tillegg vil 
samtlige medlemmer få tilsendt magasinet to ganger i året (hhv. nr. 3 i mai og nr. 6 i september). 
Les hele artikkelen her: 

http://knbf.no/nyheter/item/batens-verden-blir-ny-mediepartner  
 

 

Båtforeninger kan utbetale inntil 10.000 skattefritt i 2016. Frivillige organisasjoner som 
båtforeninger kan for 2016 utbetale inntil 10.000 kroner i honorar helt skattefritt for god innsats. 
Dette er positive nyheter for alle 70.000 frivillige organisasjoner i Norge. Lønns- og trekkoppgave 
kreves heller ikke. Samlet lønnsutbetaling til en person fra den enkelte stiftelse, frivillige 
organisasjon, forening eller lag er fra og med inntektsåret 2016 skattefri opp til 10.000 kroner for 
mottakeren. I 2015 er fribeløpet 8.000 kroner. Foreninger er etter spesielle regler fritatt for å 
sende lønns- og trekkoppgave, og honoraret er skattefritt for mottakeren. Les saken her: 

 
http://knbf.no/nyheter/item/hoyere-honorar-uten-skatt  

 Varsel om Båttinget 2016 

 Forenklet krav for å dokumentere eierforhold i NOR-registeret 

«Båtens Verden» blir nye media-partner for KNBF 
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Fjoråret ble nok et godt år for KNBF. Medlemstallet har vist en netto økning på 1.954 og er ved 
årsskiftet oppe i 39.187. Dette er det 9. året i rekken med medlemsrekord. De regioner med størst 
medlemsvekst i prosent er Trøndelag med 29 %, Nordvest med 15 % og Nordland med 11 %. 
Det er Kollektivt medlemskap som har vært, og er, bærebjelken i medlemsmassen til KNBF. Hele 
76 % av medlemmene befinner seg i denne kategorien – og den er voksende. Personlig 
medlemskap står for 11 % og Foreningsmedlemskap med 13 %.  

 

ALLE   REGIONER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kollektive   medlemmer 18 079 19 381 21 119 23 892 26 501 29 702 

Personlige   medlemmer 4 951 4 767 4 609 4 350 4 212 4 276 

Foreningsmedlemmer 5 244 5 896 5 602 6 297 6 520 5 209 

Sum 28 274 30 044 31 330 34 539 37 233 39 187 

Medlemsforeninger 180 197 210 232 265 297 

                Les hele artikkelen her: 
 

http://knbf.no/nyheter/item/knbf-med-5-medlemsvekst-i-2015  

 

 

 

 
 

    

 

Velkommen om bord!  

4 nye medlemsforeninger har kommet til med 101 medlemmer i perioden oktober - desember. 
Alle har tegnet Kollektivt medlemskap. De nye medlemmene er: 

 

Nr. Navn Region Antall 

1 Eide Båtforening (Bodø) Nordland 29 

2 Rabben Småbåtforening (Deknepollen, Måløy) Vest 20 

3 Ballangen Båtforening Nordland 40 

4 Visnes Båtlag (Eide kommune) Nordvest 12 
 

 

 

 

Oppdatering av medlemstall  

KNBF ber de foreninger som enda ikke har sendt oss oppdatert medlemsliste om å gjøre det 
snarest og senest 10. februar. Vi sender ut medlemskontingent i løpet av februar basert på 
korrekte medlemstall. Mange takk. 

 

   
 
I sekretariatet (med åpningstid 08:00 – 16:00) finner du:  

  

  

 Adm. sekretær    Magdalena Magnussen  tlf. 22 35 68 00    magdalena@knbf.no   
 Kommunikasjonssjef                   Geir Giæver                                            tlf. 22 35 68 00    geir@knbf.no   
 Fungerende generalsekretær   Endre Solvang       tlf. 954 90 900      endre@knbf.no   

   
 

    Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)  
     Vågebyveien 23, 0569 OSLO       

     Tlf. 2235 6800   Fax: 2235 6811     post@knbf.no     knbf.no     norskesjo.no   Facebook.com/knbf.no  

KNBF med 5 % medlemsvekst i 2015 

 Har du husket årsmøtet i regionen?  
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